
  

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA  

Nome do aluno:   Semana: 04 

Professoras: Adriana, Luciana, Thaisa, Thainã Data:  22/03/2021 Turma: Maternal   

Campos Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.  

Objetivos de Aprendizagem: (EI02ET02). Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

(EI02ET06). Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois). 

 

Olá, tudo bem! 

 

Nos encontramos aqui mais uma vez, agora em outra semana de atividade. Nesta semana 

iremos conhecer um pouco sobre o nosso tempo. O que fazemos de Dia e de Noite, e 

durante a semana teremos várias atividades e por fim conheceremos a nossa Rotina. 

Vamos observar o tempo e perceber a ordem que as coisas acontecem: o que vem antes, 

o que estou fazendo agora e o que vem depois.  

A noção de tempo é algo que a criança aprende no dia a dia, com as experiências de seu 

cotidiano. Para que a criança perceba o tempo, ela depende das experiências que lhe são 

oferecidas. Vamos ler para criança e levantar alguns questionamentos para auxiliar em 

sua compreensão. 

 

Seguimos com uma leitura. 

Também encontrará usando seu celular, tablet ou computador em:  

Dia e Noite  https://www.youtube.com/watch?v=-Pb7DWmAOOI 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Pb7DWmAOOI


 

DIA E NOITE 

 

De dia o sol brilha amarelinho lá no céu. 

Os passarinhos cantam felizes pelo ar. 

Acordo, me arrumo, tomo um leitinho. 

E bem cedinho começo a estudar. 

A noite a lua ilumina todo o céu. 

O sol já foi embora descansar. 

Eu tomo um banho, visto meu pijama. 

E bem quentinho vou deitar. 

Depois de um boa noite de sono. 

Um novo dia há de começar. 

 

 

 

Conversa com a criança. 

Agora que ouvimos a leitura, vamos pensar juntos: 

O que fazemos durante o dia? 

O dia começa quando está claro ou escuro? 

O que Eu faço na parte clara do dia? 

E no Final da tarde quando fica escuro? 

Me prepara para dormir ou para brincar? 

Após a roda de conversa estimule que a criança a fazer um desenhe do que ela faz 

durante o dia ou a noite. 

Aguardamos para ver os desenhos feitos pelas crianças. 

Boa atividade! 

 

Recursos: 

Dia e Noite  https://www.youtube.com/watch?v=-Pb7DWmAOOI 

Imagens :https://br.pinterest.com/pin/281545414182241768/ 

 

EQUIPE PALMIRA 
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